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Sammanfattning 

Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad 

forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en 

sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om 

sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga 

blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om 

sexualiserat våld existerar i sex stycken reklambilder från tre stora modeföretag. Reklambilderna är 

från Calvin Klein, Diesel och Tom Ford 2016 och 2017. Det teoretiska ramverk för analysen är 

Hirdmans, med fleras, genusteori, Ekman och Mulveys den manliga blicken samt semiotik i form 

av Barthes fyra nyckelpunkter för konnotation och Goffmans kategorier om framställning av genus 

i reklam. Analysen visar slutsatser på att kvinnor objektifieras och sexualiseras i reklambilder och 

framställs som sexobjekt. Denna sexualisering och objektifiering mynnar ut i tecken på att 

sexualiserat våld normaliseras i samhället.  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Abstract 

Research shows a long history of sexualization and objectification of women in advertising. What 

research has not focused on is sexualized violence in commercials. This study is a merger of the 

research fields gender and violence in advertising. The study wants to find out if sexualized 

violence is used in the portrayal of women in the advertising and the male gaze perspective. The 

study uses qualitative semiotic analysis to investigate if sexualized violence occurs in six 

commercials from three major fashion companies. The commercials are from Calvin Klein, Diesel 

and Tom Ford 2016 and 2017. The theoretical framework for the analysis is Hirdman’s, among 

others, gender theory, Ekman and Mulvey’s the male gaze and semiotics in the form of Barthes’ 

four key points for connotation and Goffman’s categories for gender advertisement. The analysis 

shows that women are objectified and sexualized in commercials and are illustrated as sex objects. 

This sexualization and objectification results in signs that sexualized violence is normalized in 

society. 
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1. Inledning 
Sexuella reklambilder har kommit att tillhöra vardagen i samhället och så har det sett ut de senaste 

50 åren fast framställningar har blivit mer och mer vulgära under tidens gång (Mager & Helgeson, 

2010). Sex i reklam har normaliserats så pass mycket att reklammakare har tagit det steget längre 

och utvecklat acceptansen för sexualiserat våld. Även sexuell stimulans har ökat i reklam de senaste 

årtiondena (Liu, 2014). Kvinnor framställs som passiva objekt i reklam och könsrollerna som 

illustreras i reklambilder står fast, oavsett hur jämställt samhället omkring den här sortens kultur än 

är (Shaw, Eisend & Tan, 2014).  

World Health Organization (WHO) definierar våld som ”The intentional use of physical force or 

power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that 

either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, 

maldevelopment or deprivation” (World Health Organization, 2002, s.5); det vill säga den avsiktliga 

användningen av fysisk styrka eller kraft, hotande eller faktisk, mot sig själv, en annan person eller 

mot en grupp eller gemenskap, som antingen resulterar i eller har stor sannolikhet för att resultera i 

skada, död, psykologisk skada, underutveckling eller förlust. En typ av våld enligt WHO är 

interpersonellt våld som är bland annat våld mellan personer som inte har något förhållande med 

varandra eller är främlingar och inträffar utanför hemmet. Denna typ av våld kan vara exempelvis 

sexuella trakasserier av främlingar, våld på arbetsplatser och skolor eller slumpmässiga våldsamma 

handlingar (World Health Organization, 2002). 

Sexuellt våld definierar WHO som ”Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual 

comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using 

coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but 

not limited to home and work” (World Health Organization, 2002, s.149); det vill säga varje sexuell 

handling, försök att få sexuell handling, oönskade sexuella kommentarer eller närmanden, eller 

avsikt till människohandel, eller på annat sätt riktade mot en persons sexualitet med tvång, av någon 

person oavsett deras relation till offret, i vilket sammanhang som helst, inklusive men inte begränsat 

till hem och arbetsplats. Det finns olika typer av tvång menar WHO. Utöver fysiskt tvång så finns 

bland annat psykologisk skrämsel och hot av fysisk skada. Tvång kan också uppstå om en person 

inte kan ge samtycke, exempelvis på grund av alkoholpåverkan, drogpåverkan eller att den inte 

förstår situationen (World Health Organization, 2002). 
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Symboliskt våld definieras av Bourdieu som ”ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som 

huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller närmare 

bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet via känslor” (Bourdieu, 1999, s. 11). 

Bourdieu talar om symboliskt våld, tillsammans med fysiskt våld, som vapen för att behålla den 

oinskränkta manliga dominansen och den kvinnliga underkastelsen: ”Det symboliska våldet 

realiseras genom en praktisk kunskaps- och misskännandeakt som äger rum under medvetandets 

och viljans nivå och ger alla dess manifestationer, uppmaningar, suggestioner, lockelser, hot, 

förebråelser, order och återkallanden till ordningen deras ”hypnotiska makt”.” (Bourdieu, 1999, s. 

56). Den sociala lagen säger Bourdieu handlar om att kvinnorna, alltså de dominerade, själva får 

skulden för att de förtrycks och det påstås att de själva väljer att bli dominerade eller till och med 

njuter av dominansen. Samtidigt bygger samhällets maktförhållande på att mannen ska ha den 

dominerande positionen över kvinnan för att ha kvar sin värdighet och för inte ses som den 

underlägsna (Bourdieu, 1999). 

Sexualiserat våld är ett begrepp som många forskare använder sig av, men som sällan definieras. 

Det händer att begreppet sexualiserat våld används för att beskriva sexuellt våld, men begreppen har 

inte alltid samma betydelse. Forskare som Michael Capella, Ronald Paul Hill, Justine Rapp och 

Jeremy Kees (2010) kopplar begreppet sexualiserat våld till rape myth (våldtäktsmyt), som ligger 

nära definitionen av sexuellt våld, i sin studie The impact of violence against women in 

advertisement som handlar om sexualiserade våldets betydelse i medier och menar att det finns en 

koppling mellan sexualiserat våld och våldtäktsattityder. Ester Jones (2013) kopplar begreppet 

sexualiserat våld till fysiskt våld och sex i sin studie On the Real: Agency, Abuse, and Sexualized 

Violence in Rihanna's "Russian Roulette” om sångerskan Rihannas musikvideo. Jones menar att 

hiphop-sångerskan Rihanna bygger sin diskurs kring sex och våld för att framstå som mer genuin på 

grund av den tuffa hiphop-kulturen. 

I den här studien skiljer sig begreppen sexuellt våld och sexualiserat våld åt. Sexuellt våld innebär 

till exempel tvingade sexuella handlingar (se fullständig definition ovan). Med sexualiserat våld 

menas, i den här studien, en underliggande kombination av fysiskt och psykiskt våld, sexuellt våld 

och symboliskt våld; ett avsiktligt sexuellt närmande med en våldsam underton, hot om potentiell 

våldshandling eller tvång, mot en person (främst kvinnor) av en dominant person (främst män) eller 

av den manliga blicken. Hirdman (2001) talar om manlig dominans över kvinnor och hur denna 

dominans kan mynna ut i våld mot kvinnor. Våldet som dominansen potentiellt kan leda till är 

sexuellt våld, fysiskt eller psykologiskt våld. Det sexualiserade våldet är däremot inget fysiskt eller 
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sexuellt våld utan ett symbolisk våld som har sexuell mening och kan leda till våldshandlingar. 

Kilbourne talar i sitt Tedx Talk (2014) om hur kvinnor uppmuntras genom reklam att sexualisera sig 

själva och se sig själva som sexobjekt. Hon menar att denna systematiska objektifiering av kvinnor i 

reklam tillslut kan leda till sexuellt våld i verkligheten i form av sexuella övergrepp. Kilbourne 

anser att göra någon till ett objekt är första steget till ett rättfärdigande av våld mot personen och att 

reklam normaliserar en sådan syn och beteende mot kvinnor (Tedx Talks, 2014). 

Den här studien kommer att undersöka om modeföretag bidrar till en normalisering av sexualiserat 

våld i sin reklam. Studien har som avsikt att visa på det problematiska om kvinnor framställs som 

sexobjekt och sexualiserat våld används vid framställning i reklambilder. Sexuellt våld är ett 

verkligt samhällsproblem som berör många människor, och har väckt diskussioner runt om i världen 

med till exempel #MeToo under hösten 2017. Trots det har sexualiserat våld normaliserats inom 

reklamvärlden (Andersson, Hedelin, Nilsson & Welander, 2004).  

1.1. Problemformulering 

Sexuella övergrepp är ett utbrett samhällsproblem som existerar i hela världen. I USA utsätts en av 

fem kvinnor för sexuella övergrepp varje år (Black, Basile, Breiding, Smith, Walters, Merrick & 

Stevens, 2011). Trots att sexuella övergrepp är ett känt problem uppkommer det varje säsong 

annonser och reklamkampanjer från modevärlden där kvinnor objektifieras eller utsätts för 

sexualiserat våld, vilket är ett sätt att få en produkt eller ett märke mer uppmärksammat och 

populärare på marknaden (Liu, 2014). Glamourisering av sexuella övergrepp i marknadsföring från 

modeföretag har existerat i över ett halvt sekel (Mager & Helgeson, 2010). Reklam och media 

speglar samhällets redan existerande stereotyper och normer över utseende och beteende men 

skapar även en bild för samhället vid framställningen. Konstruktion av ideal är ett samspel mellan 

reklammakare och samhället, det ena påverkar det andra och omvänt. Reklam fungerar som en 

referensram för statussymboler och vad som i samhället ses som till exempel önskvärt och 

attraktivt. På grund av reklamens makt i samhället är det intressant och relevant att undersöka hur 

mediet framställer kvinnor. 

Det finns omfattande studier om hur kvinnor framställs sexuellt i medier. Mager och Helgeson 

(2010) har undersökt hur kvinnors framställning sett ut under 50 år i amerikansk reklam. Resultatet 

från deras studie visar på att objektifieringen av kvinnor förvärrats genom åren och sexualiseringen 

är mer omfattande nu är förr. Det finns dock en kunskapslucka inom forskningen om just 
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sexualiserat våld i reklam. Denna kunskapslucka är vad den här studien ska fylla ut med fokus på 

det subtila, symboliska våldet.  

Den konnotativa analysen kommer att diskuteras i tre teman; nakenhet, objektifiering och utsatthet, 

vilka är utvalda för att undersöka och utreda mer specifikt om sexualiserat våld förekommer i 

bilderna och i så fall hur det kan synas. Temat nakenhet syftar på att fånga upp det sexuella i 

bilderna med hjälp av den manliga blicken. En stor del av sexualiserat våld handlar om 

objektifiering, vilket Hirdman (2001), Kilbourne (Tedx Talks, 2014) och även den manliga blicken 

(Ekman, 1998) talar om. Utsatthet är en komponent av våldsaspekten då utsatthet ofta speglar bland 

annat hot eller tvång. 

1.2. Syfte 

Studiens syfte är att analysera reklambilderna utan dess kommersiella kontext och därmed belysa 

vad som kan vara problematiskt om försköning av sexualiserat våld förekommer i reklam. 

1.3. Frågeställningar 

Framgår den manliga blicken i reklambilderna? I så fall hur? 

Framställs kvinnor i utsatta positioner i reklambilderna? I så fall hur? 

Kan tecken på sexualiserat våld utskiljas i reklambilderna? I så fall hur? 
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2. Bakgrund 
Kontexten för studiens material presenteras i detta avsnitt. För att få en bredare förståelse för 

studiens empiri och analys kommer företagen som står bakom reklambilderna som materialet består 

av att beskrivas. 

2.1. Calvin Klein 

Calvin Klein som företag grundades 1968 av amerikanerna Calvin Klein och Barry Schwartz 

(Calvin Klein, 2017b). Märket är ett av världens största märken inom modebranschen, både 

ekonomiskt och kommersiellt. Varumärket används för många olika produkter inom företaget, de 

mest kända är underkläder och jeans men företaget har även glasögon, smycken, handväskor, mans- 

och kvinnokläder för att nämna ett antal. (Calvin Klein, 2017a). Redan sedan märket startades år 

1968 har Calvin Klein varit en kommersiell och finansiell succé, då inkomsterna i princip har varit 

på ständigt stadig uppgång (Dike, 2016). Klein, som tidigare varit en motståndare av tv-reklam, 

producerade reklam dedikerat för tv för jeans med skådespelerskan Brooke Shields som modell år 

1980. Reklamen fick enormt kritik för kontroversiell marknadsföring och att den aktivt 

sexualiserade barn. Anledningen till kritiken var att Brooke Shields, då endast 15 år gammal, hade 

en replik i reklamen där hon sade ”Do you know what comes between me and my Calvins? 

Nothing.” (Vet du vad som kommer mellan mig och mina Calvins? Ingenting) (Dike, 2016). 

Reklamen togs bort från sändning av flertalet tv-kanaler i USA medan andra tv-kanaler visade den 

enbart på kvällar och nätter i. 1995 anmäldes Klein för att sexualisera barn i sin reklam och en 

utredning av amerikanska Justitiedepartementet inleddes, men den lades ner då det presenterades 

bevisföring över att modellerna i reklamen var vuxna. Den kontroversiella reklamen drogs ändå 

tillbaka av Klein efter att utredningen inleddes trots att inget åtal väcktes. 2002 sålde Calvin Klein 

företaget till Phillips Van Heusen vilket gav Van Heusen bestämmelserätt över marknadsföringen, 

Klein valde dock att sitta kvar i styrelsen och behöll därmed stor makt över företaget han själv 

startat upp (Dike, 2016). Reklam från Calvin Klein har genom årens gång blivit kritiserade för att 

vara extremt sexuellt och objektifierande. Till exempel kritiserades två olika kampanjer 2010, en för 

extrem framställning av sex och en för att illustrera våldtäkt (Sanchez, 2013). 
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2.2. Diesel 

Diesel grundades år 1976 av italienaren Renzo Rosso. Sedan starten har Diesel ansetts vara en 

pionjär inom jeans och företaget har haft en stadig tillväxt ända sedan grundandet av företaget. 

Märket består av flera olika kollektioner, till exempel kläder till både vuxna och barn samt andra 

artiklar som till exempel klockor, smycken, parfym och hörlurar (Diesel, 2017). På 1980-talet 

blommade försäljningen av Diesel-jeans vilket Renzo Rosso uttalat var delvis på grund av Calvin 

Kleins lyckade kampanj med skådespelerskan och modellen Brooke Shield som fick jeans att bli ett 

designerplagg med status. Diesel har alltid haft kontroversiell reklam för att upprätthålla sin status 

av att vara ett kontroversiellt märke (O’Connor, 2013). Under flera år har märket vunnit priser i 

Grand Prix, vilket är reklambranschens pris till utstående reklam, för sina kampanjer, bland annat 

åren 2001 och 2010. Kampanjen Be Stupid från 2010, som fick Grand Prix-priset samma år, fick 

kritik för att uppmuntra farligt beteende (O’Connor, 2013). Två av bilderna i Be Stupid-kampanjen 

blev förbjudna i Storbritannien då bilderna ansågs vara oanständiga och för sexualiserade då de 

visade nakenhet hos kvinnor (Poulter, 2010). 

2.3. Tom Ford 

Amerikanen Tom Ford arbetade över 20 år för företagen Gucci och Yves Saint Laurent innan han år 

2005 skapade sitt eget märke; Tom Ford. Sedan 2005 har företaget haft en stadig tillväxt på 

marknaden och Tom Ford har vunnit priser för sina prestationer inom modevärlden. Tom Fords 

glasögonmärke rankas som ett av de topp tre bästa enligt märkesaffärer världen över (Tom Ford, 

u.å.). Tom Ford har även en karriär inom filmbranschen utöver sitt modemärke. Ford kallas ofta för 

Fashion King of Sex (modekungen av sex), en titel han är stolt över (Hughes, 2015). Sexighet och 

sex är sagt att vara nyckeln för märkets snabba och stadiga framgång. Tom Ford har dock fler 

gånger fått kritik för att objektifiera och sexualisera kvinnorna i sin reklam. 2007 förbjöds en 

reklam i flera länder för den var för sexuell, bilden visade en parfymflaska mellan en helnaken 

kvinnas bröst och hennes ben (Daily News, u.å.). Även då Ford arbetade för Gucci och Yves Saint 

Laurent stod han bakom reklam som visade helt nakna kvinnor, en av Fords reklam för Yves Saint 

Laurent blev tillbakadragen i flera länder för den ansågs vara för extrem. Ford svar på kritiken är att 

han objektifierar även män i sin reklam men att manlig nakenhet inte är lika accepterat i samhället, 

han anser att det ligger i den västerländska kulturen att utnyttjandet av kvinnor är tillåtet (Hughes, 

2015). 
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2.4. Etisk reglering 

Sedan 1937 har International Chamber of Commerce Code on Advertising Practice (ICC:s Regler 

för Reklam och Marknadskommunikation) varit en ledande normgivare för marknadsförings 

världen över. Grundreglerna för Reklam och Marknadskommunikation består av 27 artiklar, utöver 

grundreglerna finns fem kapitel med specifika regler om säljfrämjande åtgärder, sponsring, 

direktmarknadsföring, reklam och marknadskommunikation i digitala interaktiva media och 

miljöpåståenden (International Chamber of Commerce, 2011). 

European Advertising Standard Alliance (EASA) är en organisation som arbetar specifikt med 

ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation grundregel artikel 4: 

"Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. Marknadskommunikation får inte 

uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, 

nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.” (European 

Advertising Standard Alliance, 2017).  

Reklambranschen är självreglerande utefter ICC och EASA vilket innebär att branschen själv ser till 

att reglerna och riktlinjerna följs. I Sverige finns Reklamombudsmannen och 

Reklamombudsmannens Opinionsnämnd som är en stiftelse som prövar kommersiell reklam på 

svenska marknaden om de följer god marknadsföringsetik (Reklamombudsmannen, 2017b). 

Eftersom Reklamombudsmannen är en stiftelse och ingen myndighet eller liknande delas inget 

straff ut till fällda annonsörer. Däremot får ofta fällda beslut stor medial uppmärksamhet och företag 

som står bakom anmälda eller fälld reklam brukar dra tillbaka dem för att undvika negativ 

uppmärksamhet (Reklamombudsmannen, 2017a). 

Både 2015 och 2016 stod Calvin Klein bakom några av de mest anmälda reklamer till 

Reklamombudsmannen, båda åren för att strida mot ICC:s artikel 4 (Reklamombudsmannen, 

2017c). Reklamen från 2016 tillhörde samma kampanj som de två analysobjekt i denna studie från 

Calvin Klein (Reklamombudsmannen, 2016). 
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3. Teori 
Studiens teoretiska ramverk består av genusteori, den manliga blicken och semiotisk teori. Inom 

semiotiken tas Barthes konnotativa nyckelpunkter upp och begreppen förklaras ingående. Teorierna 

kommer att ge grunden för analys av materialet samt förståelse för resultatet. Teorierna står även 

som grund för slutsatser som kommer att presenteras efter analysens resultat.  

3.1. Genus 

Begreppet genus härstammar från latin och betyder ”slag, sort, släkte, kön” (Hirdman, 2001, s. 11). 

Ordet tillkom först på 1980-talet inom den svenska forskningen då begreppet plockades från den 

amerikanska kvinnoforskningen. Hirdman menar att inom forskningen går genus ut på att skilja det 

biologiska könet från det kulturella och sociala könet. Genus bygger på att mannen och kvinnan 

alltid är varandras motsatser och att maskuliniteten hela tiden övermannar femininiteten (Hirdman, 

2001). Hirdmans teori innehåller två aspekter. Den första är könens isärhållande och innebär att 

män och kvinnor hålls isär och ses som varandras motsatser. Den andra är den manliga 

överordningen och går ut på att kvinnor ses som mer avvikande eftersom männen har mer makt och 

därför ses som mer värdefulla.  

Isärhållandet av könen beskriver Hirdman med att jämföra vad som kallas för kvinnogöra med 

mansgöra, hur det för männen anses skamligt att utföra ett kvinnogöra. Kvinnor däremot som bryter 

mot den sociala normen ses som duktiga för att vara kvinna eller att hon då är lika bra som en man. 

(Hirdman, 2001). Skammen som ligger över kvinnligt och hur maskuliniteten behandlar femininet 

som någonting negativt rinner ut i kvinnohat. Hirdman tar upp exempel på vittnesbörd från historien 

om uttalanden om kvinnohat och hur mycket vissa män hatar kvinnor. Hirdman sammanfattar det 

historiska med en bild av dagens kvinnohat med ”styckade kvinnokroppar, systematiska våldtäkter, 

handel med kvinnor som kött/kön, våldspornografi” (Hirdman, 2001, s. 68).  

Hirdman talar om det manliga som överordnat. I samhället ses mannen som normen vilket är idealet 

och bör efterföljas. Även i Word-programmets ordbok står skillnaden mellan könen tydligt. Mannen 

beskrivs med många målande ord som innebär makt och individualism. Kvinnan beskrivs som 

husmor och fru (Hirdman, 2001). Hirdmans upptäckter visar på att problemet att kvinnor anses vara 

mindre värda än män är djupt rotat i samhället, både socialt och kommersiellt.  

�14



Lykke (2009) talar om teorin ”doing gender” som går ut på att kön är någonting som konstrueras 

genom mellanmänskliga interaktioner. West och Zimmerman, som är grundare till ”doing gender”, 

menar att det inte handlar om det biologiska könet utan om en social konstruktion av kön och vilka 

roller som kommer med det (Lykke, 2009). Lykke lyfter även fram Butlers teori, som utgår från 

West och Zimmermans teori ”doing gender”, att kön bildas genom en upprepning av talhandlingar. 

Butler tar hänsyn till könsidentiteten i sin teori och menar att talhandlingarna plus könsidentiteten 

bildar könssubjektet. Upprepning av talhandlingar skapar tillslut en norm över hur könet ska vara, 

vad som är rätt eller fel och vad som är naturligt eller onaturligt (Lykke, 2009). Søndergaard bygger 

vidare på Butlers teori ett steg längre och kopplar ihop den med semiotiken. Den könsmärkta 

kroppen säger Søndergaard är som ett tecken med konnotationer. Utifrån Søndergaards teori kan 

”kvinnligt och manligt (kropps)markerade individer” diskuteras istället för man och kvinna (Lykke, 

2009, s. 67). Majoriteten av teorierna som Lykke tar upp inom genusforskningen har samma 

utgångspunkt: kön är en social konstruktion.  

Ekman (1998) kopplar ihop genus med reklam och talar om hur kvinnor framställs i vardaglig 

reklam på tv och i tidningar på ett sexualiserat, objektifierande, och sensuellt sätt enligt stereotyper 

som Den Goda Modern, Hemmafrun och Sexobjektet. Ekman menar att reklammakare kopplar 

känslor till stereotyper genom att använda en person för att representera produkten. Till Ekmans 

upptäckter kan West och Zimmermans teori om hur genus skapas genom interaktioner kopplas, 

reklammakare skapar kvinnan efter sin vilja och sina stereotyper och där igenom skapar kvinnliga 

stereotyper för samhället på hur en kvinna ska se ut och vara. Konstruktion av stereotyper går som i 

en cirkel, om hur reklam skapar en bild för samhället att följa som i sin tur skapar en ide för hur 

reklamen ska se ut.  

3.2. Den manliga blicken 

Den manliga blicken (översatt från engelskans ”the male gaze”) är ett begrepp som först 

presenterades av Mulveys i hennes studie, Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975). Konceptet 

går ut på att kvinnor i media sexualiseras och objektifieras för att tillfredsställa mannen eftersom de 

flesta filmerna är filmade från mannens perspektiv (Mulvey, 1975). Ekman menar att det är den 

manliga blicken som ska tillfredsställas i reklam. Konsumenten ses utifrån ett manligt perspektiv 

och förväntas ”tända på att någon blir tänd på dem” oavsett kön på köparen (Ekman, 1998, s. 94). 
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Både Mulvey (1975) och Ekman (1998) lyfter fram att män porträtteras som aktiva och kvinnor 

som passiva. Flera andra forskare har också uppmärksammat fenomenet hur kvinna framställs 

passiva i media och reklambilder, till exempel Conley och Ramsey (2011). Kvinnor ses som 

sexuella objekt som stylas efter klassisk kvinnostereotyp för att tillfredsställa den manliga blicken 

(Mulvey, 1975). Hirdman (2001) talar om hur den manliga normen och isärhållandet mellan könen 

gör att det är maskuliniteten som styr samhället. Genom att utgå från den manliga blicken som teori 

kan analys av bilder visa på maktpositioner i samhället och hur kvinnor ses i media. 

Framställningen av kvinnor i medier har genom året varit objektifierande och stereotypisk, dock har 

det ökat, både i mängd och graden av objektifiering och stereotypisering i bilder, under de senaste 

årtiondena (Mager & Helgeson, 2010). I den här studien kommer den manliga blicken tillämpas för 

att urskilja hur objektifieringen ser ut idag och hur det manliga perspektivet är framställt i 

reklambilder.  

3.3. Semiotik 

Semiotik är läran om tecken, ordet härstammar från grekiska ordet för just tecken (Chandler, 2017). 

Barthes har satt upp en ram för vad en bildanalys ska titta på; denotation och konnotation. En bild 

kan konnotera på olika sätt; Barthes pekar ut pose, blick, objekt och miljö som nyckelpunkter vid 

analys (Hansen & Machin, 2013). Genom att kombinera denotationen och konnotationen från en 

bild går det att utläsa nivåer av betydelse. Fiske beskrev Barthes tankesätt som att (fritt översatt från 

engelska) ”denotation är vad som fotograferas, konnotation är hur det är fotograferat” (Hansen & 

Machin, 2013, s.138). Barthes fyra nyckelpunkter för konnotation har gemensamma nämnare med 

Peirces modell och metaforens semiotiska betydelse. 

Peirces modell om tecken har tre olika typer av tecken; ikon, index och symbol. Ikoner skapar 

betydelse genom likheter och representation. Index genom orsakssamband och symboler genom 

konventioner. Symboler är kulturellt inlärda och kan betyda olika i olika kulturer (Chandler, 2007). 

Genom att titta på Peirces olika typer av tecken kan bilden förstås från ett större perspektiv. Då 

hänsyn tas till bland annat associationer och kulturellt inlärda symboler får bilden en större 

betydelse. Även konnotationer har kulturella associationer, som Chandler (2017) säger betyder till 

exempel en bil frihet för de flesta vuxna i västvärlden.  
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Metaforer förekommer ofta både i språk och bilder. En metafor fungerar som Peirce ikoniska tecken 

och ibland även som symboliska tecken. I reklam används metaforer för att koppla en produkt till 

exempelvis sociala värderingar och genom det differentiera sig från konkurrenter (Chandler 2007). 

Goffman (1979) satte upp ett ramverk med sex olika slags kategorier som används vid 

framställningen av män och kvinnor i bilder som reklam använder. Relativ storlek (relative size) 

som speglar att den större, oftast till längden, har mer makt och är överlägsen den mindre/kortare. 

Den feminina beröringen (the feminine touch) går ut på att kvinnor, oftare än män, illustreras i 

reklam för att sensuellt visa upp produkter. Goffman (1979) menar att denna mjuka beröring 

anspelar på spänningen so uppstår mellan två attraherade personer. Rollranking (function ranking) 

anspelar även den på maktskillnad mellan könen, män framställs i överordnade positioner gentemot 

kvinnor. Familjen (the family) visar upp den traditionella synen av en kärnfamilj med en stark 

fadersfigur och en mjuk moder. Rituell underordning (the ritualization of sulordination) handlar 

även den kategorin om över- och underordnad. En del i den rituella underordningen är att kvinnor, 

oftare än män, illustreras på golv och sängar och att den positioneringen utstrålar sexuell 

tillgänglighet. Sista delen i Goffmans framställningsteori är licensierat tillbakadragande (licensed 

withdrawal) som i stora drag handlar om ett mentalt tillbakadragande, frånvarande, från en 

situation, vilket oftare används vid framställning av kvinnor än män (Goffman, 1979).  

3.3.1. Denotation 

Denotation är den första analysnivån och handlar om att beskriva vad som finns och syns på en bild, 

vad man faktiskt ser. Hur en person framställs på en bild ger olika uppfattningar om bilden och 

personen, en ensam person ses mer som en individ än en person som anonymt ingår i en grupp. 

Olika typer av framställningar, menar Barthes, provocerar igång olika kopplingar och känslor för 

betraktare vilket påverkar hur bilden som helhet uppfattas (Hansen & Machin, 2013). 

3.3.2. Konnotation 

Konnotation är den andra analysnivån och handlar om vad en bild kommunicerar för signaler, idéer 

och associationer. Barthes namngav konnotativa betydelser till myter. En myt enligt Barthes är (fritt 

översatt från engelska) ”taget-för-givet-modeller om världen som i princip är ogrundade” (Hansen 

& Machin, 2013, s. 177). Dessa modeller om världen inhyser förståelse om samhället och hur saker 
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och ting fungerar i samhället. Det finns fyra nyckelpunkter menar Barthes som konnoterar i bilder; 

pose, blick (gaze), objekt (objects) och miljö (settings) (Hansen & Machin, 2013). 

3.3.2.1. Pose  

Enligt Barthes har människor ett register över poser och dess betydelser i hjärnan. Vissa poser 

sänder ut disciplin medan andra sänder ut bekvämlighet trots att dessa poser inte är mer än en 

kroppsposition. Detta beror på att en striktare hållning associeras med kontroll medan en lössläppt, 

mer öppen hållning kan associeras med frihet. Associationerna kopplade till poser namngav 

Arnheim metaforiska associationer. De metaforiska associationerna fungerar att genom jämförelser 

till annat ger oss en visuell koppling (Hansen & Machin, 2013).  

Det finns sju frågor för att hjälpa till vid analys av poser;  

 ”To what extent do they take up space or not?  

 Is the body open or closed? 

 Is the body aligned and controlled or liberated? 

 Is there an emphasis on relaxation or intensity? 

 Is there a sense of comfort or discomfort? 

 Is angularity or curvature emphasized? 

 Do they appear to lean/move towards or away from the viewer?” 

(Hansen & Machin, 2013, s. 180) 

Genom dessa frågor kan analys ta fram vad en pose i en bild utstrålar. Frågorna kommer stå som 

delvis grund för den här studiens analysschema. Att ta upp plats utstrålar självförtroende lika som 

en mer öppen pose jämfört med en stängd pose. Kurvor utstrålar mer femininet och att luta sig bakåt 

i en bild ger känslan av att personen är oengagerad (Hansen & Machin, 2013). Poser kan alltså säga 

mycket om hur en bild uppfattas genom metaforiska associationer. 
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3.3.2.2. Blick 

Det finns tre grundläggande riktningar en person i en bild kan titta; ut från bilden, på någonting i 

bilden eller på någonting utanför bilden i sidledes. Beroende på blickens riktning konnoteras olika 

förväntningar och associationer för åskådaren. Kress och Leeuwen har tagit fram en modell för fyra 

olika typer av sätt människor pratar vilket kan kopplas till blickar. Det handlar om erbjudande av 

information, erbjudande av varor och tjänster, efterfrågan om information och efterfrågan om varor 

och tjänster (Hansen & Machin, 2013). Om en person i en bild tittar direkt på åskådaren uppfattas 

det som att den i bilden efterfrågar en reaktion från åskådaren. Beroende på posen personen i bilden 

har speglar blicken olika, om posen är aggressiv kan ögonkontakt ses aggressiv till skillnad om 

posen är öppen och glad kan samma typ av ögonkontakt ses som välkomnande. Ansiktsuttrycket är 

en viktig del av blickens betydelse. Vid ögonkontakt skapas ett förhållande mellan personen i bilden 

och åskådaren. Om en person i en bild tittar på någonting i en bild blir åskådaren inte engagerade i 

bilden, inget förhållande skapas mellan bilden i personen och åskådaren. När en person i en bild 

tittar på någonting utanför bilden inbjuds åskådaren till att själv bilda en uppfattning om vad 

personen tittar på. Om personen tittar uppåt utstrålar det positiva associationer som till exempel 

hopp och makt medan en nedvänd blick utstrålar negativa associationer som till exempel osäkerhet 

och nedstämdhet (Hansen & Machin, 2013).  

3.3.2.3. Objekt 

Vilka objekt som finns i bilden spelar stor roll i konnoteringen. Kläder, hår, smink och accessoarer 

är några vanliga objekt som kvinnor i bilder smyckas med för att spegla uppfattning. Genom 

objekten skapas associering kring personen i bilden, vem den är, vad den jobbar med eller liknande. 

Objekten skapar personen i bilden. En klacksko sänder ut att en kvinna är sensuell medan en platt, 

manlig typ av sko sänder ut att hon är arbetsam och inte lika sensuell. Objekten i bilden kan spegla 

självständighet genom till exempel en mobiltelefon används istället för en fast telefon på ett 

skrivbord, en laptop istället för en stationär dator och ett tomt bord istället för ett skrivbord fullt av 

dokument. I reklambilder är objekten in i minsta detalj i bilden väl utvalda för att rätt budskap ska 

sändas ut, just eftersom objekten skapar karaktärerna och stämningen i bilden (Hansen & Machin, 

2013).  
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3.3.2.4. Miljö 

Miljön i en bild har stor betydelse för hur bilden ser ut och vad den konnoterar. Antingen är miljön 

utomhus eller inomhus. Utomhusmiljöer uppfattas mycket olika beroende på vad för typ av natur 

som visas, till exempel klippiga berg associeras med äventyrlighet medan en äng associeras med 

lugn och frihet. Är miljön inomhus spelar ytan stor roll, en större yta ses som lyxigare än en liten 

yta, samma sak med ljus och mörker. Ljus och rymd ses positivt medan mörker och trångt ses 

negativt. Transparenta miljöer, som glas, associeras med kunskap och modernitet. I reklambilder är 

det vanligt att använda en icke-kontextuell miljö eftersom den typen av miljöer symboliserar 

koncept och fokuserar inte på dokumentation, dessutom ger en icke-kontexuell miljö mer fokus på 

objekt och personer i bilden. Färgsättning, ljus och skuggor påverkar mycket i en bild. En 

harmonisk färgsättning skapar sammankoppling mellan element och skapar lugn. Reklambilder 

spelar ofta med hur färgerna redigeras i bilder för att förstärka element och känslor. Genom miljön 

kan fokus i bilden sättas med hjälp av färgsättning, ljus och skuggning (Hansen & Machin, 2013). 

3.4. Sammanfattning 

Genom att koppla samman genus och den manliga blicken med semiotikens begrepp om denotation 

och konnotation skapas en förklaringsgrund för hur bilderna konnoterar genus och den manliga 

blicken. Det skapar även en förklaringsgrund för att ta fram semiotiskta betydelser ur ett 

genusperspektiv från materialet. Barthes fyra nyckelpunkter kommer bilda en ram för 

konnotationens framställning. Goffmans kategorier ligger i bakgrunden för konnotationens analys 

som ett komplement till Barthes nyckelpunkter. Alla Goffmans kategorier ingår dock inte i 

underlaget då alla inte är relevanta för studiens analys. Kategorierna relativ storlek och familjen är 

inte väsentliga för typen av material som ligger som grund för den här studien.  

Eftersom reklambilder är skapta bilder och inte spontana innebär det att allting i bilden är uttänkt, 

planerat och framtaget vilket gör att det ligger en uppsåtlig mening bakom varje detalj. Meningen 

kan även ligga dolt i bilden, som till exempel hur det manliga perspektivet kan urskiljas genom den 

manliga blickens teori eller hur kvinnan framställs som lägre betydande med hjälp av små tecken. 

Eftersom samhället har en bild över hur kvinnor och män ska förhålla sig stereotypiskt sinsemellan 

behöver det inte betyda att reklammakaren speglar förhållandet medvetet på ett eller annat vis. En 

bilds denotation kan vara väl genomtänkt och planerad medan konnotationen oplanerat speglar 

samhälleliga stereotyper. 
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4. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen omfattas av flertalet studier inom ämnena genus och våld. 

Forskningsstudierna bildar en grund som den här studien kommer att bygga vidare på. Fokus ligger 

på hur genus respektive våld ser ut inom mediet reklam. Avsnittet avslutas med en förklaring 

avseende denna studies forskningsbidrag.  

4.1. Genus 

Framställning av män och kvinnor i reklam är en viktig fråga inom forskningen. Det finns ett stort 

forskningsområde för just genus och antalet forskningsbidrag har ökat med åren och den mest 

populära metoden inom genusforskningen är innehållsanalys (Shaw, Eisend & Tan, 2014). Liu 

(2014) förespråkar att det ska forskas mer inom sexuell stimulans och genus för att utveckla 

förståelsen för området och dess betydelse. 

Många forskare fastslår att stereotyper och könsroller fortfarande är framställda i reklam, en 

kulturell likhet verkar finnas mellan maskulina kulturer och starka könsrollsporträtteringar. 

Reklamens utveckling, även i ett mer jämställt samhälle, har dock fortfarande kvar synen på de 

könsroller som funnits i reklam genom tiderna och finns kvar än idag (Shaw, Eisend & Tan, 2014).  

Sexuell stimulans i reklam har ökat sedan 1960-talet och kan definieras som olika grader av 

nakenhet. Forskare har fastslagit att sexuell stimulans ofta används i reklam för att få 

uppmärksamhet, provocera känslor och bli ihågkommen av publiken. Dessutom anses sexuell 

stimulans vara en enkel kontext för publiken att förstå (Liu, 2014).  

Studien Fifty years of advertising images: some changing perspectives on role portrayals along 

with enduring consistencies är genomförd i USA och är en innehållsanalys av framställning av 

kvinnor och män i sju stycken tidningsmagasins reklam mellan åren 1950 och 2000. Mager och 

Helgeson (2010), som är författare till studien, skriver att reklam återskapar och speglar samhället 

på ett manipulativt sätt. Deras argument är att sexism ligger subtilt i bilderna, att det inte alltid är en 

framträdande detalj utan mer gömt och inbakat dolt i bilderna. Teorin som de bland annat använder 

sig av är fyra stycken av Goffmans sex kategorier för framställning i bilder; feminin beröring, som 

de kallar för ”användning av händer”, rollranking, rituell underordning och licensierat 

tillbakadragande. Utifrån dessa fyra kategorier bildar författarna hypoteser om resultatets utgång 
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som de sedan besvarar i resultatredovisningen. Hypoteserna får stöd i resultatet med undantag för 

användning av händer där resultatet motsätter hypoteser om att män använder utilitaristisk beröring.  

Mager och Helgeson skriver att ett första steg mot jämställdhet är att erkänna och känna igen 

sexism. Studien visar att kvinnor framställs i inbjudande sexuella poser och som sexobjekt mycket 

oftare som män. Kvinnors kroppar och kroppsdelar är betydligt mer visande än männens. Kvinnor 

framställs i större utsträckning som sexobjekt på senare tid för den manliga blicken (Mager & 

Helgeson, 2010).  

Killing us softly? Investigating portrayals of women and men in contemporary magazine 

advertisement är en studie som systematiskt undersökt hur män och kvinnor framställs i 

tidningsannonser med hjälp av Jean Kilbournes medieanalys som presenterades i hennes studie 

Killing us softly. För att genomföra studien undersökte Conley och Ramsey (2011) teman som 

förekommer i annonserna och till vilken utsträckning det relaterade till kvinnans underordning och 

kontroll. Förutom att undersöka hur män och kvinnor skildras i enskilda annonser jämförde de även 

olika typer av tidningar med varandra för att se vem som reklamen var ämnad åt (Conley & 

Ramsey, 2011). 

Resultaten i studien Killing us softly? Investigating portrayals of women and men in contemporary 

magazine advertisement visade stöd för flera av Kilbournes hypoteser som presenterades i studien 

Killing us softly. Kvinnor framställs som mer passiva, mer underlägsna och mindre aktiva än män. 

Det stödjer även idén om att kvinnor ska ta mindre plats. De kvinnliga modellerna porträtteras med 

felfri hy men med skadade kroppar. Ett antal andra observationer som togs upp av Kilbourne 

stöttades dock inte i resultatet av Conley och Ramseys studie, till exempel att framställa kvinnor 

som ’’gold diggers’’ och feltolka ätstörningar i annonser (Conley & Ramsey, 2011). 

Under den pre-feministiska perioden, 1950-tal till 1960-tal, framställdes kvinnor främst i den 

privata sfären medan män framställdes i den offentliga sfären. Skillnaden i framställningen inhyser 

maskulin makt i den sociala hierarkin (Mager & Helgeson, 2010). Kvinnorna var passiva och 

männen aktiva. En studie från 1971 av Courtney och Lockeretz kom fram till att, efter en 

undersökning av kvinnors framställning i tidningsmagasin, tidningsmagasinens reklam hade 

perspektivet att kvinnors plats var i hemmet, kvinnor tog inte viktiga beslut och var beroende av 

mäns beskydd. Studien visade även att kvinnor framställdes primärt som sexobjekt (Mager & 

Helgeson, 2010).  
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Efter 1960-talet och 1970-talets feministiska period stabiliserade sig läget efter cirka 1985 (Mager 

& Helgeson, 2010). Däremot fanns sexismen och stereotypiseringen av kvinnor kvar i reklam i 

tidningsmagasin. Kvinnor har accepterat bilden av sig själva som offer och köpte produkter som 

framställde kvinnor enligt den stereotypa bilden enligt Dee, 1995, tar Mager och Helgeson (2010) 

upp. Reklamen och artiklarna i tidningsmagasinen sänder ut olika budskap om kvinnors sexualitet. 

Artiklarna pratar om kvinnans egna frigörelse medan reklamen beskriver den stereotypiska bilden 

och objektifiering. Mellan 1960-talet och 1980-talet ökade objektifieringen av kvinnor i reklam och 

tidningsmagasin. Den manliga blicken ser kvinnor som erotiska objekt (Mager & Helgeson, 2010). 

Överlag är forskningsområdet kring genus och genus i medier etablerat och har en relativt lång 

historia jämfört med andra områden inom medie- kommunikationsvetenskapen, tidigare kallat 

kvinnoforskning (Lykke, 2009). Under tidens gång har många forskare kommit till gemensamma 

slutsatser; att framställningen av genus påverkar publiken och kan problematiseras på grund av 

detta. Objektifieringen av kvinnor har ökat genom årens gång, precis som sexistisk porträttering av 

kvinnor (Mager & Helgeson, 2010) vilket återkommande tas upp i studier. Hur objektifieringen ser 

ut idag ska den här studien bland annat undersöka, med grunden hur det sett ut genom den moderna 

historien.  

4.2. Våld 

Det finns mycket forskning om våld i medier men forskning om våld i just reklam är mindre 

omfattande. Till skillnad från andra medier, som till exempel film, är utsättningstiden för publiken 

när det gäller reklam kort. Reklam byggs dock upp på ett sådant sätt som gör att publiken ska 

minnas reklamen vilket i sin tur gör utsättningstiden längre (Jones, Cunningham & Gallagher, 

2010). Jones et al. ser gärna att mer forskning görs inom området våld i reklam för att ta reda på hur 

detta påverkar samhället. De menar att det är ett komplext område som behöver redas ut för 

förståelse. 

Jones et al. genomförde studien Violence in advertising 2010 med ett mål att sätta normativa 

rekommendationer för reklammakare. Studien gick ut på att undersöka när, och om, det är okej att 

använda våld i reklam. Deras utgångspunkt var att våldet inte alltid är oetiskt att använda. Resultatet 

blev sju stycken riktlinjer som gäller när våld är accepterat att använda i reklam. Riktlinjerna talade 

om i vilka situationer våld kan vara legitimerat och etiskt att använda, som till exempel när det är 

för ett positivt syfte. 
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Violence in advertising in fashion marketing är en studie där tre reklambilder från tre olika stora 

modeföretag analyserades. Studien gick in med ett svenskt perspektiv, alla tre reklambilder hade 

blivit anmälda till Marknadsetiska Rådet, nu kallat Reklamombudsmannen, eller 

Justitiedepartementet. Dessa tre reklambilder var alla mycket våldsamma, ena väldigt sexuell 

(Andersson, Hadelin, Nilsson, Welander, 2004). Den typen av marknadsföring kallas ”shock 

advertising” (chockerande reklam). Andersson et al. tar upp att sex har funnits och används i reklam 

länge och haft stor slagkraft. Våld och död i reklam har nu uppnått samma typ av slagkraft som sex. 

Studien Violence in advertising in fashion marketing undersökte och jämförde kvinnor och mäns 

reaktioner gentemot studiens reklambilder. Överlag var reaktionerna negativa, av båda könen, mot 

samtliga reklambilder. Däremot var reaktionen på sexuella bilder mer negativ av kvinnor än av män. 

Kvinnorna uppfattade bilden som grov och kränkande medan en del av gruppen av män tyckte 

kvinnan på bilden såg ut att njuta och vara kär (Andersson et al., 2004). 

Forskningsområdet kring våld i medier är relativt etablerat dock saknas djupare förståelse om våld i 

mediet reklam. De flesta studier om våld i medier är genomförda de senaste årtionden vilket pekar 

på att området inte än fått det genomslag som behövs för riktig etablering, detta kan bero på att film 

och internet är relativt nya medier, jämfört med tidningar, vilka ofta är analysobjekten i studiernas 

hemvist. Genom att bygga vidare på tidigare forskning som mest fokuserat på reaktioner och etiken 

bakom våldet kan den här studien ta forskningen vidare till att konkret peka ut exempel på hur våld 

kan glamoriserat och framställas i dagens reklam. 

4.3. Forskningsbidrag 

Forskningsområdet genus är historiskt etablerat och det finns en bred grund i hur genus historiskt 

sett ut i medier. Området kring våld i reklam är ännu smalt, men röner nu ett allt större intresse. 

Däremot finns det begränsat med studier om genus och sex i reklam kombinerat med våld i reklam, 

alltså sexualiserat våld. Luckan är att förena dessa områden och titta på hur genus tillsammans med 

våld framställs i modern reklam. Sex och våld är problem som flertalet etablerade forskare, bland 

andra Liu (2014) och Jones et al. (2010), tillsammans har pekat på att vara framtida 

forskningsområden för att öka förståelsen kring problemet. 
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5. Metod och material 
I detta avsnitt presenteras semiotiken som metod och bygger vidare på hur de teoretiska begrepp 

som beskrivs tidigare i studien kommer att användas i analys av materialet. Kritik kring metoden 

framförs och argumenteras. Materialet, urvalet och insamlingsmetoden beskrivs samt att studiens 

analysschema kartläggs och förklaras. 

5.1. Material 

Materialet består av sex stycken reklambilder från tre olika kända, internationella modeföretag; 

Calvin Klein, Diesel och Tom Ford. Tre reklambilder kommer från kampanjer som lanserats under 

2016 och tre reklambilder från 2017, detta för att få en bredare, aktuell analysgrund.  

De tre utvalda företagen har alla fått reklam förbjudna i olika länder tidigare. Calvin Klein har flera 

gånger kritiserats för att illustrera sexuella övergrepp i sin reklam, bland annat 2010 och 2009 båda 

gångerna i reklam för sina jeans (Sanchez, 2013). Diesel fick kritik för sin kampanj Be Stupid 2010 

som bland annat illustrerade en kvinna som visade brösten och en annan kvinna som tog bild 

innanför sina trosor (Poulter, 2010). Tom Ford har många gånger under de senaste tio åren fått kritik 

för att ha en extrem marknadsföring, till exempel 2007 då en parfym presenterades mellan en naken 

kvinnas bröst och särade ben (Daily News, u.å.). 

De specifika reklambilderna blev valda genom ett urval från Calvin Klein, Diesel och Tom Fords 

senaste två års lanserade reklambilder. Sökning av bilder gjordes på företagens egna hemsidor samt 

Twitter-konton där deras nutida reklamkampanjer visades. Bilderna som blev utvalda var bland de 

mest omtalade eller visade i kampanjerna. Noteras kan att de två reklambilderna från Calvin Klein 

lanserades i en kampanj som har fått kritik i medier för att vara opassande (AFP, 2016).


5.1.1. Insamlingsmetod 

Det första kravet vid urvalet av material till studien var att reklambilderna skulle ha lanserats under 

2017, året då studien är genomförd, eller året dessförinnan, 2016. Andra kravet var att 

reklambilderna skulle komma ifrån ett välkänt, etablerat märke inom modebranschen. Tredje kravet 

var att modeföretagen bakom reklambilderna tidigare varit omtalade i media för att ha varit bland 

annat överdrivet sexuell, opassande eller ha oetiska reklambilder. 
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5.2. Analysmetod 

Studien kommer använda semiotiken som metod. Semiotiken står även som en av studiens teorier 

och alla begrepp som kommer att användas som analysbegrepp förklaras ingående ovan i studiens 

teoriavsnitt. Analysbegreppen består av denotation, konnotation och Barthes fyra nyckelpunkter för 

konnotering; pose, blick, objekt och miljö. Semiotiken som metod använder sig av denotation och 

konnotation som analysverktyg för att få fram betydelser. Med hjälp av denotation och konnotation 

kommer materialet analyseras enligt ett analysschema. Studien är av kvalitativt slag då en 

djupgående analys av bilder kan visa på användningen av sexualiserat våld i reklam. Eftersom 

studien är av kvalitativa slag är semiotiken en passande metod då analysmetoden är bäst anpassad 

för mindre, mer djupgående analyser av material (Hansen & Machin, 2013). Mest vikt kommer 

läggas vid materialets konnotation.  

5.2.1. Kritik 

Semiotiken som metod får ofta kritik från forskare att metodens resultat beror starkt på individens 

analysförmåga. Detta anses vara en stor nackdel med metoden just eftersom det kräver mycket 

förkunskap av analytikern. Resultatet beror även mycket på subjektiva tolkningar gjorda av 

analytikern. Ibland händer det att semiotiker presenterar tolkningar som objektiv fakta vilket kan 

skapa förvirring inom forskningsområden då tolkningars förståelse och betydelse hänger på 

individen som tolkat (Chandler, 2017). För att försöka undvika att resultatet i den här studien 

bygger på subjektiva tolkningar och undvika bristande analysförmåga kommer studien bygga på 

Barthes teori och metodik. Barthes är välkänd och omtalad inom fältet och anses ha hög status på 

sina teorier och sin metodik (Chandler, 2017). Barthes har dessutom lagt fram sin teori och metod 

på ett pedagogiskt sätt för att göra det enklare för en analytiker att följa.  

5.3. Analysschema 

Analysschemat är grundat på studiens teoriavsnitt och tidigare forskning inom ämnesområdena. För 

genus har Hirdmans (2001) teorier om könens isärhållande och manligt som överordnat använts. 

Även kön som konstruktion-teorier har lagt grunden för att söka svar på studiens frågeställningar. 

Den manliga blicken står som en egen frågeställning och har fått stöd från teorier om aktivitet och 

passivitet, maktpositioner samt Ekmans (1998) objektifiering och sexualisering i reklam. Genom att 
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undersöka klädseln, om blicken är utmanande och posen inbjudande kan sexualisering identifieras. 

Klädseln har stor betydelse för graden av nakenhet i en bild vilket är ett tecken på sexualiserat våld. 

Passivitet/aktivitet, miljön och övriga objekt kan tala om objektifiering framgår genom att se om 

kvinnan framställs som ett objekt eller individ. Både nakenhet och objektifiering är tecken på 

sexualiserat våld vilka diskuteras i den konnotativa diskussionen. Miljön i bilden kan tala om posen 

är utsatt eller om en hotbild byggs upp vilket också kommer diskuteras som ett tema i den 

konnotativa diskussionen under temat utsatthet. 

Lius (2014) forskning om hur sexuell stimulans används inom reklam och Mager och Helgesons 

(2010) inbjudande poser har tagit form i analysfrågorna. Även Andersson et al. (2004) teori om 

shock advertising ligger som grund. Vad som avgör om en pose är inbjudande enligt analysschemat 

är en kombination av Mager och Helgesons teori och Barthes nyckelpunkt om poser. Blickens 

utmanade aspekt avgörs med hjälp av Barthes konnotativa nyckelpunkt om blick samt 

ansiktsuttrycket i övrigt, minen spelar stor roll för hur blicken tolkas (Hansen & Machin, 2013). 

Analysschemat berör Barthes fyra nyckelpunkter om konnotation och Goffmans kategorier om 

framställning. För att få konkreta och motsvarande analyser av samtliga sex reklambilder som 

materialet består av behöver konnotationsanalysen spegla svar på samma grundfrågor. 

Denotationsanalysen görs simpelt med hjälp av frågan ”Vad illustreras på bilden?”.  

Analysschema

Vem är aktiv/
passiv?

Vad säger 
blicken?

Vad säger 
posen?

Vad säger 
klädseln?

Vad säger 
miljön?

Kameravinkel Utmanande? Inbjudande? Övriga objekt? Utsatt?
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6. Resultat och analys 
Analysen är uppbyggd på sådant sätt att varje bilds kontext förklaras kort och analyseras denotativt 

och konnotativt. Därefter presenteras en konnotativ diskussion där hela materialet omfattas. I den 

konnotativa diskussionen presenteras svaren på frågeställningarna. 

6.1. Bild 1 

Calvin Klein lanserade våren 2016 en kampanj som publicerades på sociala medier under hashtagen 

MyCalvins. Bilden postades på Calvin Kleins officiella Twitter i maj 2016 med texten ”Abbey Lee 

Kershaw, as seen in the S16 ad campaign. Photographed by Harley Weir. #mycalvins" (Calvin 

Klein, 2016, 12 maj). Abbey Lee Kershaw är modellen och Harley Weir är fotografen. Bilden gör 

reklam för trosorna som modellen bär på bilden. 

6.1.1. Denotation 

Bilden visar en kvinna som ligger på rygg på ett ljust blågrått golv. 

Kvinnan är klädd i vit ribbad t-tröja, vita trosor som tröjan är instoppad i 

samt vita strumpor. Trosorna är av halvstringsmodell och skär in tydligt 

mellan kvinnans skinkor. På högra underarmen sitter ett armband i silver, 

en tunn kedja med ett större hjärta i mitten. På samma underarm skymtar 

en tatuering bestående av en textrad, vad som står går inte att urskilja. 

Kvinnan är naturellt sminkad, läpparna har en mörk rosa ton och 

ögonbrynen är målade bruna. Minen är avslappnad. Håret är blont och 

ligger utspritt på golvet till höger om huvudet. Den högra handen vilar på magen medan den vänstra 

armen vilar längs sidan och handen hålls upp. Högra benet ligger böjt i en vinkel utåt längst golven 

och vänstra benet hålls upp som i en spark mot kameran. Närmast kameran är den vänstra foten som 

tar upp större delen av nedre halvan av bilden. Skuggningen som faller på kvinnans vänstra sida är 

skarp. 

�28



6.1.2. Konnotation 

Enligt Goffmans teori (1979) är det en nedvärderande position att ligga på golv då de anses vara 

smutsiga. Dessutom är liggande position en mer sexuell pose än andra då det associeras med sexuell 

aktivitet att ligga ner på plana ytor. Däremot så kan en liggande pose även utstråla vilan och 

avslappning. 

Kvinnlig underkastelse är ett tydligt tecken på symboliskt våld och manlig dominans vilket kan ses i 

bilden främst i och med den liggande posen och nakenheten. Kvinnan ser ut att acceptera en 

underkastad position, vilket är ett annat tecken på symboliskt våld (Bourdieu, 1999). Blicken är 

accepterande och sensuell i samma stund, som om kvinnan väntar på någon utanför bild. Hon visar 

passivitet med blick, min och avslappnat kroppsspråk. Passivitet är en indikator på den manliga 

blicken (Mulvey, 1975; Lykke, 2009). Väntan kan även tolkas som en aktivitet då att vänta innebär 

att kvinnan kommer strax att göra någonting.  

Kvinnans underliv får stort fokus i bilden eftersom benen är särade och trosorna är tajta och 

uppdragna så skinkorna syns. Klädseln ser dock bekväm ut, tröjan ser ut att vara av mjukt material 

och avsaknaden av byxor kan tyda på frigörelse, att hon är bekväm nog med sig själv för att inte 

känner behov av att täcka sig. Att kvinnor är sexobjekt är en kvinnlig stereotyp enligt Hirdman 

(2001) och Ekman (1998). Särade ben ger en tydlig association till sexuell aktivitet. 

Miljön är icke-kontextuell vilket ger mer fokus på objekten i bilden, kvinnan i denna bild. 

Inramningen av skuggor lägger ännu mer fokus på kvinnan. Dunkla hörn och skarpa skuggor ger en 

hotbild med den tydliga kontrast mellan mörker och ljus (Hansen & Machin, 2013). Positionen 

kvinnan ligger i är onaturlig, håret ligger på ett sådan sätt som om hon skulle ramlat ner och benet 

hålls upp som i en spark. Benens positioner kan även tyda på träning eller stretching. Sparkrörelsen 

kan dessutom vara lekfullt menad mot någon som kvinnan känner eller tycker om. Vänstra handen 

som är uppdragen hålls nära ansiktet, vilket är vinklat mot handen, som för att skydda huvudet mot 

någonting som hon tittar och sparkar mot. Försvarsposition är ett tydligt tecken på utsatthet och 

undvikande av våld. Handen kan även vara uppdragen mot ansiktet för att dra uppmärksamhet till 

ansiktet, handens form kan tolkas som sensuell. Det tyder på en inbjudning till ansiktet. 
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6.2. Bild 2 

Bild 2 kommer från samma kampanj från Calvin Klein som Bild 1. Bilden är lanserad i kampanjen 

MyCalvins våren 2016 och publicerades på Calvin Kleins Twitter maj 2016 med texten ”Take a 

peek at Klara Kristin through Harley Weir’s lens. #mycalvins" (Calvin Klein, 2016, 9 maj). Klara 

Kristin är modellen och Harley Weir är fotografen. Bilden gör reklam för trosorna modellen bär 

under klänningen på bilden. 

6.2.1. Denotation 

Bilden visar en kvinna som står bredbent. Bilden är tagen underifrån så vyn är 

under klänningen på kvinnan. Kvinnan bär ett par mörkrosa, vitprickig trosor 

av halvstringmodell under en kort, gulvit klänning. Klänningen ser ut att vara 

av sidenaktigt material och hänger löst åtsittande över kroppen. Genom 

klänningen syns bröstens konturer tydligt samt bröstvårtorna. Kvinnan är 

naturellt sminkad med mjukt markerade läppar och ögonbryn. Minen är 

avslappnad och kvinnan tittar neråt mot kameran. Det blonda håret blåser åt 

höger och några hårslingor blåser in över ansiktet som kvinnan försöker dra 

bort med sin vänstra hand. Håret är medellångt och klippt i pannlugg. Håret träffas av ljus och får 

en gradvis ljusare ton ut mot längderna från rötterna. Ljuset är gulaktigt vilket ger allt på bilden en 

gulaktig, rosig ton. Bakgrunden har ljusgul, beige ton. 

6.2.2. Konnotation 

Den icke-kontextuella miljön lägger allt fokus i bilden på kvinnan och kameravinkeln gör så störst 

fokus ligger på kvinnans underliv. Handen som kvinnan håller upp mot ansiktet kan dock leda 

uppmärksamheten och fokus till ansiktet istället för under klänningen. Ljussättning spelar en stor 

roll när miljön är icke-kontextuell för vart åskådaren tittar i bilden och ansiktet är det upplysta i 

bilden (Hansen & Machin, 2013). 

Kvinnans ansiktsuttryck speglar ingen förvåning utan blicken är utmanande och smått inbjudande. 

Särade ben kopplas starkt till sexuell aktivitet och är inbjudande (Ekman, 1998). Trots att kvinnan 

har kläder på sig uppvisas nakenheten under kläderna genom kameravinkeln och hur den tunna 

klänningen visar upp brösten och bröstvårtornas kontur. Kvinnan uppvisas som ett sexobjekt och 
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som att hon njuter av det. Att framställas som ett sexobjekt är nedvärderande enligt Hirdman (2001) 

och enligt Bourdieu (1999) är njutning av underkastelse ett tecken på symboliskt våld. Uppvisandet 

av sin kropp kan även tyda på att kvinnan är självsäker, trivs med sin kropp och är nöjd med sig 

själv; att hon vågar visa upp sig.  

Vänstra handen som hålls upp mot ansiktet som för att dra undan håret passar in i Goffmans teori 

(1979) om feminina beröringen då handen hålls i en dramatisk, glamourös pose istället för en 

praktisk. Trots att kvinnan är i huvudpersonen i bilden är hon ändå inte aktiv, ingenting utförs utan 

hon bara visar upp sig. Detta tyder på passivitet enligt den manliga blicken (Mulvey, 1975; Lykke, 

2009). 

6.3. Bild 3 

Diesel laserade en reklamkampanj för sin höst-vinterkollektion 2016 i september 2016 som gick 

under hashtagen ”For Successful Living”. Bilderna i kampanjen publicerades som 49 regler för ett 

framgångsrikt liv (for successful living), varje bild har därför ett nummer (Diesel, 2016). 

Kampanjen fokuserar på att sälja konceptet, de 49 reglerna, för framgång och rikedom. Diesel 

uppmanade i kampanjen att folk skulle tolka dessa regler och lägga ut egna bilder på sociala medier 

under hashtagen ”For Successful Living” samt skriva en hashtag med regeln de tolkat. Bilden som 

är utvald till analysobjekt är regel nummer 2 ”open your mind”. Fotografen är Terry Richardson och 

modellens namn framgår inte (Diesel, 2016). Bilden gör reklam både för den speciella regel 

kampanjens koncept bygger på samt det kvinnan bär: en väska, ett par byxor och ett par skor. 

6.3.1. Denotation 

Bilden visar en kvinna bakifrån som står bredbent och mycket framåtböjd. 

Kvinnan har på sig ett par svarta, hudtighta byxor i läderliknande material 

samt ett par svarta, högklackade boots. Mellan benen håller hon med båda 

händerna i en orange handväska. Mellan benen syns även en del av 

överkroppen, brösten täcks halvt av en liten svart bh och huvudet skymtar 

bakom handväskans handtag. På rumpan glänser det vitt från en ljuskälla. 

Bilden har en mörkblå bakgrund, ytan kvinnan står på är av en mörkare blå 

färg än ytan bakom kvinnan. 
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6.3.2. Konnotation 

Kvinnan visas upp som ett identitetslöst sexobjekt i bilden. Benen är brett särade vilket är sexuellt 

inbjudande (Ekman, 1998). Huvudet är dolt bakom handväskan och bara brösten syns av 

överkroppen. Kvinnan håller dessutom upp väskan som för att med avsikt dölja ansiktet. De särade 

benen, rumpan och bröstens synlighet ger tillsammans en stark sexuell association och framställer 

kvinnan som ett sexobjekt (Hirdman, 2001). Kläderna kan tolkas som att kvinnan är självsäker och 

tuff. Byxor i lädermaterial associeras ofta med tuffhet och motorcykelåkning eller liknande mer 

maskulina sysslor vilket gör att kvinnan bryter feminina rollen genom att bära läder. Väskans klara 

färg kan också tyda på självsäkerhet eftersom den har en speciellt utstickande färg. 

Fokuset läggs helt och hållet på kvinnan i och med den icke-kontextuella miljön och ljussättningen i 

bilden (Hansen & Machin, 2013). Trots att kvinnan har kläder på sig är fokuset på hennes intima 

kroppsdelar; rumpa, underliv och bröst. Väskan ligger dock i störst fokus genom den centrerade 

placeringen och den utstickande färgen.  

I och med posen framställs kvinnan som passiv då hon bara används för att visa upp väskan som 

hon håller för sitt ansikte. Den manliga blicken talar om passivitet som kvinnligt (Mulvey, 1975; 

Lykke, 2009). Att framställa en kvinna som passivt, identitetslöst, sexobjekt tar ifrån kvinnan 

makten över sig själv vilket är ett tecken på symboliskt våld (Bourdieu, 1999). Eftersom huvudet 

inte syns i bilden kan ett licensierat tillbakadragande utskiljas. Det licensierade tillbakadragandet 

innebär att kvinnan inte är mentalt närvarande i bilden (Goffman, 1979) vilket kan tolkas genom 

avsaknaden av närvaro av kvinnan genom ansikte och blick. 

6.4. Bild 4 

Diesel publicerade i maj 2017 en bild på Twitter avseende solglasögon från deras vår- och 

sommarkollektion. Bilden ingår i Diesels kampanj Make Love Not Walls (Skapa kärlek inte väggar/

murar). Bilden postades med texten ”Put everyone else in the shade with bold shapes and exclusive 

metal details! #DieselEyewear #MakeLoveNotWalls #SS17" (Diesel, 2017, 29 maj). Bilden gör 

reklam för solglasögonen kvinnan och mannen i bilden bär. 
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6.4.1. Denotation 

Bilden visar en man och en kvinna i närbild. Mannen har snaggat 

mörkbrunt hår och skäggstubb i samma färg. Han bär ett par 

svarta solglasögon med orange glas. På vänstra ögats glas syns 

en reflektion av mitten på kvinnans solglasögon. På mannens 

bröst skymtar lite hår. Hans läppar är lätt särade och han vrider 

på huvudet för att tittar på kvinnan. Han håller högra handen mot 

kvinnans hals, tummen hålls mot käkbenet. Mannens nästipp 

snuddar vid kvinnans solglasögon. 

Kvinnan har kortklippt blont hår som är stylat i vågor. Hon bär ett par orangea solglasögon med 

blåsvart glas. Hennes mun är öppen så lite av framtänderna skymtar, kritvita, bakom rosa läppar. 

Kvinnans huvud är vridet så hon tittar snett åt vänster, men inte fullt så vridet hon är vänd mot 

mannen. 

Bakgrunden visar att kvinnan och mannen står på en strand. Paret står nära kameran och har fokus 

på sig vilket gör bakgrunden grumlig. Bakom mannens vänstra öra skymtar lite vatten, ovanför hans 

huvud syns himmel. Bakom kvinnans huvud syns en kulle som är täckt av strån.  

6.4.2. Kontonation  

Goffman (1979) talar om licensierat tillbakadragande ett mental frånvarande i en bild. Kvinnan i 

bilden är licensierat tillbakadragande då hon inte tittar på någonting speciellt utan driftat bort med 

blicken i fjärran. Goffman menar att licensierat tillbakadragande är mycket vanligare i 

framställningen av kvinnor än av män. Hansen och Machin (2013) däremot talar om att när en 

person tittar på någonting utanför bilden, som kvinnan gör, så engageras åskådaren med att själv få 

skapa en uppfattning om vad personen tittar på. Mannen i bilden har en tydlig riktning på sin blick, 

på kvinnan, vilket visar på kontroll (Hansen & Machin, 2013). Miljön anspelar på avkläddhet då 

mannen och kvinnan befinner sig på en strand. Stränder är associerade med sol och värme vilket 

bilden visar på med solglasögon och avsaknaden av tröja på mannen.  

Samspelet mellan mannen och kvinnan i bilden speglar ett maktförhållande. Mannen kontrollerar 

kvinnan genom sitt grepp om hennes hals och sin blick. Mannens allvarliga min förstärker 

kontrollen. Greppet om kvinnans hals målar upp en hotbild mot henne. Mannens min kan även 
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tolkas som tillgivenhet mot kvinnan, som om han har ett romantiskt intresse av henne. Hans 

halvöppna mun kan tyda på upphetsning. Greppet om kvinnans hals kan vara en början på en 

omfamning. 

Goffman (1979) talar om storleksförhållanden, hur den med makt framställs större i storlek jämfört 

med den underkastade. Mannen i bilden är både längre än kvinnan och tar större plats i bilden 

relativt mot kvinnan. Män brukar däremot traditionellt sett vara både längre och större än kvinnor. 

Manlig makt och dominans är ett tecken på symboliskt våld (Bourdieu, 1999). Kvinnan i bilden 

verkar acceptera och välkomna mannens omfamning vilket är ett tecken på det symboliska våldets 

kvinnliga underkastelse. 

Jämfört med mannens dominerande roll som framställer honom aktiv med rörelse är kvinnan 

passivt framställd, fasthållen med frånvarande blick. Mannen ser istället ut att ha fångats på bild 

mitt i en rörelse. Passivitet är en kvinnlig stereotyp som både Hirdman (2001) och Ekman (1998) 

talar om. Manlig dominans och kvinnlig passivitet är typiskt för den manliga blicken (Mulvey, 

1975; Lykke, 2009). 

6.5. Bild 5 

Tom Ford publicerade sin höst- och vinterkollektion 2017 på sin hemsida i form av ett bildspel 

bestående av sju bilder. Kampanjen gör reklam för säsongens glasögon. Fotografen är Mario 

Sorrenti och modellerna i bilderna är Binx Walton, Charlee Fraser, Jegor Venner och Barak Shamir 

(Tom Ford, u.å.). Vilka modeller som är med på vilka bilder framgår inte. Det utvalda 

analysobjektet är bild nummer tre i bildspelet. Bilden gör reklam för glasögonen som kvinnan bär. 

6.5.1. Denotation 

Huvudfokus på bilden ligger på en kvinna i svarta underkläder, 

små trosor, balconette-bh och svarta nylonstrumpbyxor som 

sitter på en svart stol. Kvinnan sitter nerhasad med korslagda ben 

vilket gör att hon halvligger med rumpan placerad nära 

sittdynans ytterkant. Hennes armar är avslappnat hängda över 

solens armstöd och hon lutar huvudet på stolens nackstöd så hon 

tittar uppåt in i kameran. Stolens armstöd ser ut att vara gjort av stål då ovansidan glänser. Kvinnans 
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hår är svart och klippt i pannlugg, längderna syns inte då de verkar ligga bakom kvinnan. Hon är 

neutralt sminkad med ljusrosa läppar och markerade ögon. Kvinnan bär ett par svarta glasögon med 

tjocka bågar. Hennes mun är lätt öppnad vilket visar en tunn linje av vita tänder. Hennes min ser 

trött ut.  

Golvet är mörkgrått. I bakgrunden syns två par ben som bredbent sitter vid sidan av kvinnan stol. 

Benen ser manliga och håriga ut, foten som syns är av större storlek. 

6.5.2. Konnotation 

Bilden miljö består mycket av skuggor och halvt dolda objekt vilket bygger ett en hotfull miljö för 

det upplysta objektet i fokus, kvinnan (Hansen & Machin, 2013). Kvinnans tillbakalutade, öppna 

pose är inbjudande och, på grund av klädseln, sexuell. En sexualiserat hotbild målas upp med 

männen som syns i bakgrunden. De verkar vara avklädda och iakttar kvinnan. Avkläddhet 

associeras med sexuellt aktivitet vilket både männen avkläddhet och kvinnans klädsel anspelar på. I 

och med att männen iakttar kvinnan blir männen de aktiva i bilden och kvinnan ett passivt objekt 

för manlig beskådan. Den manliga blicken framgår både bokstavlig och teoretiskt i bilden. Kvinnan 

är framställs som ett sexobjekt för manlig njutning vilket är typiskt för den manliga blicken som 

såväl Hirdman (2001) och Ekman (1998) som Lykke (2009) och Mulvey (1975) argumenterar om. 

Kvinnans passivitet visar även på manlig dominans och kvinnlig underkastelse vilka är indikationer 

av symboliskt våld (Bourdieu, 1999). Kvinnan är i underläge mot männen dels till antal och dels till 

närvaro eftersom kvinnan är inte vänd mot männen som är vända mot henne. Kvinnan kan däremot 

tolkas ha maktpositionen i bilden och att männen är de passiva som inväntar aktion från henne. 

Trots att kvinnans blick har tydlig riktning och ger ögonkontakt med publiken men samtidigt har 

hon ett licensierat tillbakadragande (Goffman, 1979) från situationen i bilden då hon inte är mentalt 

närvarande i vad som händer runtomkring henne utan tittar uppåt och snett bort ifrån männen som 

syns i bakgrunden. Blicken in i kameran är intensiv, den är bedjande samtidigt som den är sensuell 

och utmanade. Hansen och Machin (2013) talar om att när en person i en bild tittar direkt på 

åskådaren uppfattas det som att personen i bilden efterfrågar en reaktion från åskådaren. Kvinnans 

direkta ögonkontakt gör så att blicken dras till hennes ansikte eftersom människor naturligt söker 

ögonkontakt. Bildens fokus blir därför kvinnans ansikte och speciellt ögonen vilket förmodligen är 

genomtänkt eftersom bilden gör reklam för just glasögon. 
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6.6. Bild 6 

Bild 6 tillhör samma kampanj och kollektion som Bild 5, Tom Fords höst- och vinterkollektion 

2017. Det utvalda analysobjektet är den femte bilden i bildspelet. Bilden gör reklam för glasögonen 

mannen bär. 

6.6.1. Denotation 

Fokus i bilden ligger på en man som sitter på en stol. Mannen är 

klädd i en svart kostym i tjockare tyg, svart knäppt skjorta och en 

svart virkad slips. Kavajen är av dubbelknäppt stil och är 

igenknäppt. Armarna ligger tungt på armstöden och han sitter 

bakåtlutad i stolen med lätt särade ben. Högra benet är halvt 

uppdraget så knät syns tydligt. Mannens mörkblonda hår är stylat 

bakåt med en del av luggen liggandes över ansiktets vänstra sida. Ansiktet är täckt av skuggor och 

mannen bär ett par svarta glasögon med tjocka bågar. Mannen tittar intensivt in i kameran. 

I förgrunden står en kvinna på ett grått, runt, litet bord som ser ut att vara av marmorliknande 

material. Bara kvinnans vader och fötter är synliga. Hon bär ett par svarta nylonstrumpor och 

högklackade, svarta skor. Mellan kvinnans ben syns mannen sittande på sin stol. 

Rummet kvinnan och mannen befinner sig i har en grå heltäckningsmatta och ljusgrå vägg. En del 

av en soffa eller liknande står bredvid mannen och kvinnan, även den ljust grå till färgen.  

6.6.2. Konnotation 

Mannen ligger i fokus i bilden medan kvinnan är placerat som ett objekt i förgrunden. Hans blick är 

intensiv, rakt in i kameran och samtidigt mellan kvinnans ben. Ögonkontakten som mannen skapar 

med åskådaren bjuder in åskådaren i bilden (Hansen & Machin, 2013). Den direkta ögonkontakten 

ger fokus till mannens ansikte och ögon vilket även ger fokus till glasögonen som bilden gör reklam 

för. Han har en tydlig maktposition gentemot kvinnan dels i positionering och dels i exponering. 

Han har en betryggande position, sittandes bekvämt, tillbakalutad och fullt påklädd, medan kvinnan 

står bredbent, i strumpbyxor och högklackat iakttagen på ett bord. Särade ben är en sexuellt 
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inbjudande pose (Ekman, 1998). Däremot kan kvinnan tolkas ha maktpositionen i bilden eftersom 

en bredbent pose även kan associeras med makt och självsäkerhet. Hon är också placerad högre 

gentemot mannen som sitter ner. 

En hotbild mot kvinnan byggs upp av skuggningen och ljussättningen (Hansen & Machin, 2013). 

Dunkla hörn, skarpa skuggor och skuggor över mannens ansikte bidrar till en hotfull stämning. 

Eftersom kvinnan står som ett objekt är hon passiv i bilden medan mannen är den aktiva som utför 

någonting, i det här fallet en beskådning av kvinnan och ögonkontakten med åskådaren. Att 

framställa kvinnan som passivt objekt är typiskt för den manliga blicken som framgår genom 

bokstavlig manlig blick på kvinna samt sexualisering och uppvisning av kvinnan (Hirdman, 2001; 

Ekman, 1998; Mulvey, 1975; Lykke, 2009). Goffmans rollranking (1979) kan även ses i bildens 

maktförhållande mellan mannens överlägsna roll gentemot kvinnans utsatta. Den manliga 

dominansen framgår genom den sexuella objektifieringen av kvinnan och är ett tecken på 

symboliskt våld (Bourdieu, 1999). 

6.7. Konnotativ diskussion 

Konnotationen diskuteras i tre teman; nakenhet, objektifiering och utsatthet. Tillsammans skapar 

dessa tre teman en bild om sexualiserat våld framkommer i analysbilderna och hur det i så fall syns. 

6.7.1. Tema nakenhet 

Kvinnorna på samtliga bilder är alla mer eller mindre avklädda. Reklambilderna visar kvinnornas 

traditionellt sexuella kroppsdelar såsom bröst, rumpor eller en stor mängd naken hud. Det är främst 

kvinnor som framställs på detta sätt på bilderna, ingen av de männen är uppenbart mer avklädda än 

kvinnorna. Hirdman (2001) talar om isärhållandet av könen vilket kan ses här, kvinnorna kläs av 

medan männen är påklädda. Detta isärhållandet framställs genom att sätta könen som motsatser, 

naken och klädd. Det generella intrycket är att desto mindre kläder desto mer görs kvinnorna till 

sexobjekt, dessutom i många fall i utsatta poser som till exempel på golv som enligt Goffman 

(1979) är en sexuell invit. En kvinnlig stereotyp enligt Hirdman (2001) är just att kvinnlighet är ett 

sexobjekt. Genom att spela på stereotypen att kvinnor är sexobjekt skapas en konstruktion för vad 

som är kvinnligt (Lykke, 2009), könet konstrueras kring den framställda stereotypen.  
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Reklambilderna sexualiserar systematiskt den kvinnliga framtoningen och framställer dem som 

objekt för den manliga blicken. Kvinnlig nakenheten och avklädda kroppar visas upp i sexuella 

poser som förstärks med laddade blickar och objekt som sexualiseras. Kläder är en del av 

semiotikens objekt (Hansen & Machin, 2013) som ofta används för att förstärka den kvinnliga 

nakenheten. I Bild 1, Bild 2 och Bild 3 skulle åskådare se in i kvinnans underliv om hon inte hade 

burit klädesplagg. Kvinnan i Bild 4 syns inte kroppen på men antaganden om att hon är lättklädd 

kan göras på grund av att mannen inte bär någon överdel och att de befinner sig på en solig strand 

vilket solglasögonen visar på. 

En samhällskultur existerar där kvinnor framställs som sexobjekt och reklamen styrker detta genom 

denna typ av gestaltning i reklambilder. Kvinnor har genom årtiondena porträtterats på sexuella sätt 

för att sälja många olika typer av produkter vilket har myntat uttrycket ”sex säljer” inom 

reklambranschen (Mager & Helgeson, 2010). Flera av bilderna illustrerar kvinnlig nakenhet trots att 

bilderna gör reklam för kläder som ska täcka just nakenhet och glasögon där kroppar egentligen är 

irrelevanta för att visa upp produkten då glasögon sitter i ansiktet. Den manliga blickens perspektiv 

framkommer tydligt i samtliga bilder, kvinnors kroppar visas upp för betraktning och sexuell 

njutning (Lykke, 2009; Mulvey, 1975). Reklammakare bygger reklam kring känslor och en positiv 

känsla för de flesta personer är sexuell njutning. Genom att framställa kvinnor i reklambilder utan 

kläder och i sexuella positioner anspelar de starkt på sex som i exempelvis Bild 3 där positionen 

anspelar starkt på sex då den även kan var en sexuell position. Ekman (1998) menar att dessa 

känslor spelar på stereotyper och Hirdmans (2001) kvinnliga stereotyp är sexobjekt, så 

anspelningarna i bilderna bygger på att kvinnor är passiva sexobjekt till för manlig njutning som i 

Bild 5 och Bild 6. Även semiotiken talar om känslomässiga kopplingar och associationer. Dessa 

kopplingar bygger på det konnotativa som bilder utstrålar, nakenhet utstrålar stark association till 

sexuell aktivitet.  

6.7.2. Tema objektifiering 

Objektifieringen i bilderna framkommer genom att kvinnorna illustreras passiva utefter den manliga 

blickens perspektiv (Lykke, 2013; Mulvey, 1975) och som stereotypiska sexobjekt (Hirdman, 

2001). Trots det inte finns andra personer eller objekt i flera av reklambilderna är kvinnorna ändå 

framställda som passiva, åskådaren för bilden blir den aktiva i dessa fall. I Bild 3 ligger fokus på 

kvinnans underkropp som visar upp byxorna och väskan samt brösten, kvinnan blir ett objekt då 
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hon inte får synas som en person utan framställs som ett objekt tillsammans med andra objekt. I 

både Bild 5 och Bild 6 finns män med i bilderna och kvinnorna är passiva sexobjekt till för männen 

att beskåda. Detta perspektiv är för att tillfredsställa den manliga blicken som Ekman (1998) och 

Mulvey (1975) har konstaterat. Den manliga blicken framställer kvinnor som passiva objekt medan 

männen är de aktiva. Klädseln som kvinnorna bär förstärker sexualiseringen och objektifieringen, 

till exempel syns ofta underkläderna kvinnorna bär vilket är fallet i Bild 1, Bild 2, Bild 3 samt Bild 

5. I Bild 6 används istället nylonstrumpbyxor som visar huden genom det tunna tyget. Skuggor i 

bilderna förstärker även de uttryck för en hotbild enligt Barthes semiotiska nyckelpunkt om miljö 

(Hansen & Machin, 2013) med exempelvis dunkla hörn och upplyst fokus på kvinnan, som i Bild 1, 

Bild 5 och Bild 6 där skuggor används. När kvinnor objektifieras normaliseras sexualiserat våld och 

sexualisering av kvinnor uppmuntras då semiotiska associationer skapas att det är så kvinnor ska 

behandlas och ses på. Det sexualiserat våldet framställs som upphetsande och någonting kvinnor 

inte misstycker, vilket samtliga analysbilder visar upp. Hirdmans (2001) manliga överordnad 

förklara objektifiering genom att männen ses som mer värdefulla än kvinnorna, kvinnan är ett 

sexobjekt till för manliga blickar. Detta syns i Bild 5 då männen tydligt övervakar kvinnan och 

bokstavligen framstår som ett objekt för manliga blickar. Detta ses även i Bild 6 då mannen tydligt 

tittar på kvinnan som har särade ben. I Bild 4 greppar mannen tag i kvinnan vilket är symbolik för 

makt och nedvärdering.  

Bilderna byggs upp omkring kvinnan som sexobjekt (Lykke, 2013; Mulvey, 1975), en kvinnlig 

stereotyp enligt Hirdman (2001). Istället för att framställa kvinnan som en individ bland objekt 

klädd i en outfit blir kvinnan till ett passivt objekt i bilden som Bild 3 och Bild 6 tydligt visar. 

Denna objektifiering i bilderna stärks med icke-kontextuell miljö och onaturliga poser i flertalet 

bilder (Hansen & Machin, 2013). Poseringen skiljer sig från hur män ofta framställs, starka och 

individuella som mannen i bild 4 som tydligt har maktpositionen i bilden samt mannen i Bild 6 som 

illustreras stark, lugn och stabil. Hirdmans (2001) manliga överordning syns tydligt när mannen 

sätts i en mer värdefull position än kvinnan. Kvinnorna poserar inbjudande för manligt perspektiv 

och sensuellt blickar ut mot manliga åskådare. I Bild 3 är kvinnan blott ett objekt då det är omöjligt 

att se vem hon är. Allt som visas är hennes sexuellt laddade kroppsdelar, ungefär som om resten av 

henne är inte intressant att visa. Kvinnan är tydligt ett passivt objekt, Ekmans (1998) och Mulveys 

(1975) manliga blick, i bilden vilket kopplar semiotiska associationer till sex.  
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6.7.3. Tema utsatthet  

Kvinnorna i reklambilderna är systematiskt utsatta. De framställs passiva och som identitetslösa 

objekt som ska vara sexuellt tillfredställande för den manliga blicken (Lykke, 2013; Mulvey, 1975). 

Semiotiskt är blickarna och ögonkontakten i bilderna bedjande, utmanade, sensuell och säger ”ja, 

det är så här det ska vara” eller ”hjälp mig”. Bilderna illustrerar kvinnorna med en sexuell hotbild 

med manlig överordnad som ge männen makt (Hirdman, 2001). Kvinnor illustreras med särade ben, 

i inbjudande poser och uppvisande av privata delar trots de inte visar någon glädje i att göra det. 

Kameravinklarna som används förstärker det utsatta perspektivet då kvinnorna illustreras i utsatta 

positioner och vinklar som associeras med utsatthet och våldsoffer. Kroppsspråket är passivt, 

undergivet, uppgivet och utsatt som både Ekman (1998) och Mulvey (1975) menar är den manliga 

blickens perspektiv på kvinnoframställning. Kvinnan i Bild 1 ser som om hon blivit knuffad och 

fallit ner på golvet, håret ligger i en sådan vinkel som det inte hamnar i naturligt om någon lägger 

sig. Hennes arm är uppsträckt i ett hopplöst försvar och hon sparkar mot någonting ur bild. I Bild 2 

speglar kvinnans ansiktsuttryck ingen glädje i att se någon ser upp under hennes klänning. Istället 

ser hon nästan besvärad ut men som om hon accepterat läget, hon vet hon behandlas som ett 

sexobjekt men kan inte göra någonting åt saken. I Bild 3 är kvinnan framställt som ingenting annat 

än ett sexuellt objekt för manlig beskådan. Positionen är extremt utsatt och sexuell då den är en 

sexposition i andra sammanhang. I Bild 4 håller mannen i kvinnans ansikte, han kontrollerar och 

har makten över henne. Greppet är näst intill ett stryptag om kvinnans hals. Kvinnan i sin tur tittar 

inte mot mannen utan är bortvänd. Kvinnan i Bild 5 är iakttagen av två män som inte verkar ha 

byxor på sig, kvinnan själv har inget mer än underkläder och genomskinliga strumpbyxor på sig. 

Denna övervakning av männen försätter kvinnan i en utsatt och hotat position. Bild 6 speglar också 

en övervakning och dominans av mannen som tittar på kvinnan som visar upp sig framför honom 

ståendes bredbent på ett bord i höga klackar.  

6.7.4. Sammanfattning  

Den manliga blicken framgår tydligt i samtliga reklambilder som har analyserats. Kvinnor 

framställs som sexuella objekt som följer stereotypen för hur en kvinna ska vara (Hirdman, 2001; 

Lykke, 2009; Mulvey, 1975). De framställs även som passiva och maktlösa. Hirdman talar om att 

manlig överordnad går ut på att männen står över kvinnor och ses som mer värda. Könen 
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konstrueras mellan samspelet då männen framställs som mäktiga och kvinnorna som sexobjekt, det 

skapar ett isärhållande mellan könen då de speglas som motsatser (Lykke, 2009; Hirdman, 2001).  

Kvinnorna framställs som utsatta genom den manliga blickens perspektiv (Lykke, 2009; Mulvey, 

1975). Barthes fyra semiotiska nyckelpunkter (Hansen & Machin, 2013) samarbetar i 

associationerna som viras upp kvinnlig utsatthet. Miljön lägger till exempel fokus på kvinnan bland 

skuggor. Blickarna är bland annat sensuella och bedjande men saknar glädje. Objekten som finns i 

bilderna används för att sexualisera kvinnan, kläder är näst intill icke-existerande och väldigt 

avslöjande av sexuella kroppsdelar. Poserna är den nyckelpunkt som används mest för att framställa 

kvinnorna. Under alla tre teman undersöks poserna och vad de utstrålar, de är sexuella och vissa 

anspelar på våldsamma associationer. Manlig överordnad och makt är en stor faktor i den kvinnliga 

utsattheten då manlig dominans visar kvinnor som passiva och som sexobjekt (Hirdman, 2001). 

Allt detta som konnotationen visar på mynnar ut i sexualiserat våld. Nakenhet är en nyckelpunkt för 

sexuell association. Objektifiering framställer kvinnorna som passiva objekt och utsatthet visar på 

våldsaspekter i reklambilderna. Tillsammans visar de tre temana på hur sexualiserat våld framställs i 

reklambilderna med hjälp av teorier som styrker kopplingarna.  
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7. Slutdiskussion 
Syftet med studien var att lyfta reklambilderna från dess kontext och belysa det problematiska med 

kvinnoframställningen i bilderna och det är vad analysen visat på. Reklam är en kommersiell 

kontext som gör att objektifiering och sexualiserat våld i reklambilderna ofta förbises av samhället 

på grund av normaliseringen av detta innehåll. Genom att lyfta bilderna ur dess kommersiella 

kontext och analysera dem enligt genusteori och den manliga blicken visar studien på det 

problematiska med den symboliskt våldsamma framställningen av kvinnor i reklam. I analysen 

framkommer det att kvinnor illustreras som sexobjekt och sexualiseras för den manliga blicken. 

Poser, blickar och kameravinklar används för att illustrera kvinnorna utsatta. Antydan om en sexuell 

hotbild framställs som glamourös, någonting som kvinnorna vill. Sexualiserat våld ligger i underton 

i samtliga bilder i form av nakenhet, utsatthet och manlig makt som skapar en symbolisk hotbild 

mot kvinnan.  

Den kvinnliga utsattheten visar på manlig makt och dominans, Hirdmans (2001) manliga 

överordnad syns tydligt. Sexualiserat våld och objektifiering av kvinnor i reklambilder stärker 

omedvetet den existerande könsmaktordningen i samhället genom semiotiska associationer som 

kopplar känslomässigt ihop reklam med verklighet (Hansen & Machin, 2013). Den här 

normaliseringen av användning av våld i reklam har myntat uttrycket ”allt går att sälja med 

mördande reklam”. Idealen som sätts är omöjliga att uppnå i verkligheten då inte ens modellerna i 

reklamen ser ut så på riktigt. Den konstanta sexualiseringen i reklam har normaliserats.  

Reklambilderna som står som analysobjekt i denna studie är alla objektifierande och sexualiserar 

våld men inte på uppenbara sätt om man inte tar ifrån dem kontexten ”reklam”. Hirdmans (2001) 

teorier om könens isärhållande och manlig överordning framträder tydligt när bilderna tas från sin 

kontext. Manligheten står som norm och kvinnorna ses som underordnade motsatser till den 

manliga maktpositionen (Hirdman, 2001). Kvinnorna stajlas som sexobjekt för att följa klassiska 

kvinnostereotypen som Ekman (1998), Mulvey (1975) och Hirdman (2001) har argumenterat. En 

kvinna som står bredbent på ett bord, klädd i nylonstrumpbyxor och höga klackar, framför en 

iakttagande, fullt påklädd man anspelar på sexuell handling och manlig dominans. En manlig hand 

som håller i en kvinnas ansikte och hals anspelar på våld, tvång och makt. En kvinna som fallit ner 

på golvet och passivt sparkar mot en betraktare antyder att våld förekommit tidigare. En kvinna blir 

fotad upp under kjolen och har ett ansiktsuttryck som förmedlar att detta inte var något fel utan 

välkomnar nästa steg i en sexuell aktivitet. Allt detta visar på att kvinnor inte associeras med makt 
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och individualitet på samma sätt som män. Kvinnorna ses som passiva sexobjekt som männen ska 

dominera (Hirdman, 2001; Lykke, 2009; Mulvey, 1975). 

Temat för studien har varit symboliskt våld, sexuell framställning, objektifiering och utsatthet av 

kvinnor i reklam vilket mynnar ut i sexualiserat våld. Tidigare forskning pekar på att 

framställningen av kvinnor sett liknande ut genom tiderna men har senaste tiden blivit allt mer 

vulgär och utbredd (Mager & Helgeson, 2010). I ett Ted Talk säger Jean Kilbourne att reklam är 

idag mer pornografisk än någonsin tidigare (Tedx Talks, 2014). Även Mager och Helgeson (2010) 

beskriver att kvinnor framställs mer som erotiska objekt nu än förr. Analysen pekar mot att viss 

nutida reklam bygger kvinnoframställning på sexualiserat våld och objektifiering. Kvinnor 

behandlas som sexobjekt och framställs för den manliga blickens njutning. Forskningsluckan som 

den här studien aspirerade att fylla ut var att visa på kombinationen av sex och våld i 

reklambilderna. Denna lucka har påbörjats fyllas på med den här studien men det behövs mer 

omfattande analyser för att kunna få en bättre bild av problemet.  

Objektifiering av kvinnor är ett utbrett problem som finns i reklambranschen, nu som för över 50 år 

sedan, och har blivit mer omfattande under tidens gång (Mager & Helgeson, 2010). De valda 

företagen som står bakom studiens material är alla tre tidigare kritiserade för att framställa kvinnor 

som sexobjekt. Bevisligen fortsätter företagen använda objektifierande kvinnoframställning i sin 

reklam. Könen konstrueras kring Hirdmans (2001) isärhållande, den manliga blickens passiva 

framställning (Lykke, 2009; Mulvey, 1975) och semiotiska kopplingar (Hansen & Machin, 2013) 

till sex; kvinnan är mannens sexobjekt. 

Studien har undersökt sex stycken reklambilder. För att kunna göra en stark, vetenskapligt grundad 

generalisering behövs ett större, mer omfattande material som grund. Generaliseringarna som görs 

här är grundade på dessa sex analysobjekt vilket såklart har en påverkan på slutsatserna som dras. 

Däremot kan ett mindre material visa på en viss norm inom samma typ av område; i detta fall stora 

modeföretag som gör reklam för kläder, väskor, skor och glasögon kan ha en tendens att använda 

sexualiserat våld i framställningar och objektifierar kvinnor. För att stärka studiens möjligheter till 

generalisering ligger tidigare forskning som grund med fakta om andra fall. 

Företag använder sig av chockerande reklam för att uppnå slagkraft och sticka ut bland 

konkurrenter (Andersson et al., 2004). Diesel använder till och med ordet kontroversiell i 

beskrivningen av sin egen marknadsföring (O’Connor, 2013). Den manliga blicken sätter prägel på 

reklambilderna i denna studie med objektifiering, sexualiserat våld och visar på manlig makt. 

Reklammakare fokuserar allt mer på att tillfredsställa den manliga blicken med sexuell stimulans i 
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sin reklam. Det är tydligt att ett varumärke kan växa sig starkare genom att alltid synas, även i 

negativa sammanhang, med tanke på att reklambilderna i studien är från tre globalt populära 

modeföretag som gång på gång fått kritik för sin reklam. 

Det som syns inom reklamen visar på samhällets existerande könsmaktsordning och kvinnans 

underordning gentemot mannen. Manligheten står som norm (Hirdman, 2001). Trots att det finns 

tydliga etiska riktlinjer som branschen i princip måste följa kvarstår det dolda i bilderna. Dessa 

analysobjekt sticker inte ut som särskilt extremt sexuella, våldsamma eller kvinnoförtryckande men 

analysen visar på att sexualiserat våld ändå finns i samtliga reklambilder. Under hösten 2017 har 

hashtaggen MeToo som talar om sexuella övergrepp och trakasseriers omfattning i samhället. 

Debatten började i amerikanska filmbranschen men spred sig till flera länder och branscher. 

Reklamen verkar dock inte hänga med i samhällsdebatten om jämställdhet. Talesätten ”allt går att 

sälja med mördande reklam” och ”sex säljer” lever fortfarande. Just därför är det viktigt att fortsätta 

undersöka mer utförligt reklamen utanför sin kommersiella kontext för att se hur 

kvinnoframställningen ser ut.


7.1. Förslag på vidare studier 

De främsta frågorna som den här studien har väckt är: ”hur omfattande är problemet?” samt ”hur 

kan det se ut så här?”. Svaren på frågorna kan enbart nås genom fortsatta studier inom ämnet.  

Forskare som till exempel Liu (2014) och Jones et al. (2010) har pekat på att det behövs fortsatt 

framtida forskning för att öka förståelsen kring problemet hur reklam framställer kvinnor. Den här 

studien visar på ett systematiskt utsättande av kvinnor och att sexualiserat våld glamouriseras och 

normaliseras i reklambilder. För att öka förståelsen inom forskningen om detta behövs flertalet olika 

studier. Reaktionsstudier om hur olika publiker uppfattar det sexuella våldet. Nationella och 

internationella innehållsanalyser för att jämföra marknader och se om det finns samhälleliga 

samband med jämställdhet. Först när problemets omfattning ses och förstås kan någon ändring ske. 

Förhoppningsvis kan fortsatt forskning inom området leda till omfattande samhällsförändringar och 

ett mer jämställt samhälle. Sexualiserat våld bör inte anses vara ett normalt inslag i någon persons 

vardag.  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